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  דידקטיקה של הוראת המקרא: המקצוע
  חיה בארילקו: המורה

   מרי� רדק�מנדלסו�  רות:מתרגלות
  הוראת המקרא בבית הספר היסודי בארגנטינה: נושא הקורס

_______________________________________________________________  

 :כללי .1
בי� החומר של תוכנית בקורס הוראת המקרא נשתדל לקיי� מפגש הכרה בי� התלמיד ל

תוכנית "נעמוד על המושג , כמו כ�. הלימודי� המקובלת בבית הספר היסודי בארגנטינה
כעני� שיש בו מצד אחד הכוונה כללית ומצד שני אפשרויות ליצירה ולהעשרה " לימודי

  .במסגרת התוכנית הכללית
  

  :מטרות השעורי� .2
תו של המורה בהוראת להקנות למשתתפי� כלי� מיתודולוגיי� הקיימי� ברשו  .א

 .מ� הפרשנות הקלאסית עד החדישה, המקרא
  

 : להקנות לתלמידי� ידע בבניית מערכי� דידאקטי� לפי  .ב
  , צורכי הטקסט1.ב
   צורכי התלמיד2.ב
   צורכי המקור3.ב
  . צורכי הזמ�4.ב

  
 .הפרש� הטבעי של המקרא, הילד:  וסיסמתהתיהפעלתנלעמוד על השיטה   .ג
  

  .המקרא לבי� נסיו� החיי�להפעיל את הגשרי� בי�   .ד
  

  פירוט הנושאי� .3

  ?# בבית הספר היסודי"לש� מה מלמדי� תנ  .א

 . הצעות לפתרו�–בעיות וקשיי� : # בבית הספר היסודי בארגנטינה"התנ  .ב
 .העולה מ� המקרא" הספציפית" הגישה  .ג
 .ניתוח ונסוח, בירור: המטרות  .ד
 .בחירת החומר הלימודי  .ה
 קריאות= פרשנות = קריאה   .ו
 .טואלי ומקומו בהבנת הנקראהמיבנה הטקס  .ז
 .קווי� אידיולוגי�  .ח
 .#"התכוננות המורה לשיעור בתנ  .ט
 .דוגמאות למערכי שעורי�? אי# בוני� שיעור  .י

 .דרכי� וגישות שונות בהוראת המקרא .יא
 .הערכה .יב
 .מקומו של המידרש בהוראת המקרא  .יג
 .תירגול .יד
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  ביבליוגרפיה .4
' צהו ,תוכניות ותכני� בחינו# ובהוראה בעריכת חיי� חמיאל •

א "ש ל"בסיוע הקר� לחינו# יהודי בתפוצות ע,ההסתדרות הציונית
 פינקוס

. 1965, יבנה' הוצ, אביב� תל, "#"הוראת התנ", שלמה דב גויטיי� •
  ).83�106' עמ', פרק ד, # בבית הספר"הוראת התנ(

נוימ� . ספרי� מ' הוצ, י�ירושל, "#"פרקי הדרכה בתנ", יוס/ שכטר •
 )11�25' עמ, #"הכנת הנפש להוראת התנ(# "תש, מ"בע

', עיוני� חוברת ח, ירושלי�, "סיפורי משה והוראת�", צבי אדר •
 .הוצאת המחלקה לעלות ילדי� ונוער

המכו� ליהדות ולמחשבה , אביב� תל,  ואנחנוהמקרא, אוריאל סימו� •
 )9�12' עמ, רי פתיחה דב–המקרא ואנחנו (דביר ' הוצ, בת זמננו

• Michael, RosenaK., “Hacia la educación judía”, Jerusalem, Dispersión 
y,unidad, OSM, 1979. (pags. 155-166) 

• Jaime Barylko, “Relatos para padres e hijos”, Buenos Aires, Ed. 
Emece, 1993. 

• Jaime Barylko, “Envidia, sueños y amor”, Buenos Aires, Ed. Emece, 
1994. 

 מקראה לספר בראשית לפי שיטת המבנה הטקסטואלי, לי� תורה •

 .מדרי# למורה,לי–תורה  •

 דברי�,במדבר,ויקרא,שמות:�ספריהפרקי� נבחרי� מ,לנו� תורה •

 חוברת עבודה לתלמיד,לנו� תורה  •

 פרקי� נבחרי� מנביאי� ראשוני�תנביאי� – נקרא במקרא •
 .מבנה הטקסטואליתהילי� ערוכי� לפי שיטת ה,אחרוני�

ועד ' הוצ, חיי� בארילקו– חיה שוכמ� בארילקו י "הסדרה נערכה ע( •
בואנוס ,ולתרבות בגולהבסיוע המחלקה לחינו# ,החינו# המרכזי

 )1986 .איירס

http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm               
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